Mihails Kozlovs
Rođen 1976., Preiļi (Latvija)

Obrazovanje
Diplomirani revizor organizacija i javnih politika, Université de Lorraine
Magistar poslovnog upravljanja za rukovoditelje, City University London, Cass Business School, diploma s
pohvalnicom
Magistar društvenih znanosti, Sveučilište u Latviji
Prvostupnik društvenih znanosti, Tehničko sveučilište u Rigi
Europski fakultet, Sveučilište u Latviji
Radno iskustvo
Od svibnja 2016.:
Član Europskog revizorskog suda (Sud)
o

Trenutačno član IV. revizijskog vijeća – „Reguliranje tržišta i konkurentno gospodarstvo”.
Član izvjestitelj za revizijska izvješća / preglede o financijskoj potpori EU -a za Euronews, etičke okvire
u institucijama EU -a, kontrolu državne potpore financijskim institucijama, svemirsku imovinu EU -a,
sprječavanje pranja novca u EU -u, primjedbe Revizorskog suda o višegodišnjem financijskom okviru
za razdoblje 2021. – 2027. i poglavlje 4. „Konkurentnost za rast i zapošljavanje” u godišnjim
izvješćima za 2018., 2019. i 2020. Član Odbora za kontrolu kvalitete revizija i zamjenski član
Upravnog odbora. Član Savjetodavnog odbora za strategiju i strateško predviđanje zadužen za
strategiju Suda za razdoblje 2021. – 2025. Predstavnik Suda u Odboru za mirenje iz trostranog
sporazuma između Suda, Komisije i EIB -a o mehanizmima revizije. Trenutačno sudjeluje u
pregovorima o novom trostranom sporazumu.

o

Od svibnja 2016. do veljače 2018. član V. revizijskog vijeća – „ „Financiranje i administracija Unije”.
Član izvjestitelj za pregled višegodišnjeg financijskog okvira, mišljenje o Europskom fondu za
strateška ulaganja (EFSU), plan revizije uspješnosti EFSU -a i sudjelovanja javnosti u izradi
zakonodavstva EU -a te poglavlje 2. „Proračunsko i financijsko upravljanje” u godišnjim izvješćima
za 2016. i 2017.
Zamjenski član Odbora Suda za etička pitanja od listopada 2016. do lipnja 2017.

Travanj 2012. – travanj 2016.:
zamjenik ravnatelja (ekonomska i financijska pitanja, proračun EU -a – ECOFIN), savjetnik, predsjednik
radne skupine Vijeća ministara EU -a za Europski fond za strateška ulaganja i radne skupine financijskih

12, rue Alcide De Gasperi – L-1615 Luxembourg
T +352 4398 – 1
E eca-info@eca.europa.eu

eca.europa.eu

savjetnika tijekom latvijskog predsjedanja EU -om, Ministarstvo financija Latvije i stalno predstavništvo
pri EU -u, Bruxelles
Listopad 2010. – travanj 2012.:
savjetnik direktora izvršnog odbora (predstavnik Finske, Norveške i Latvije) u Europskoj banci za obnovu i
razvoj, London
Svibanj 2003. – listopad 2010.:
savjetnik (ekonomska i financijska pitanja, proračun EU -a, porezni sustav) u stalnom predstavništvu
Latvije pri EU -u, Bruxelles
Siječanj 2002. – svibanj 2003.:
ravnatelj uprave za europske integracije, Ministarstvo financija, Riga
Veljača 2001. – siječanj 2002.:
voditelj odjela za europske integracije, Ministarstvo financija, Riga
Siječanj 2000. – travanj 2000.:
stažist u Europskoj komisiji, Glavna uprava za gospodarske i financijske poslove, Bruxelles
Lipanj 1996. – prosinac 1999.:
razni početnički poslovi u privatnom i javnom sektoru te akademskoj zajednici
Postignuća, priznanja
Priznanje kabineta ministara Republike Latvije, studeni 2015.
Priznanje premijera za osobni doprinos uspješnom latvijskom predsjedanju EU -om 2015. godine i
uvođenju eura u Latviji 2014.
Priznanje ministra vanjskih poslova za doprinos uvođenju eura u Latviji 2014.
Zahvalnica ministra financija za izvanredno zastupanje i promicanje ekonomskih i financijskih interesa
Latvije u EU -u, 2008.
Publikacije
„Sixth edition of the ECA Award – for research on EU added value and public sector auditing”; časopis
Suda Journal br.°3/2020
„Auditing the ethical framework of EU institutions: easier said than done”; časopis Suda Journal,
svibanj 2019.
„Future EU budget decision -making enters the crucial stage”; časopis Suda Journal, studeni 2017.
„Professor Mario Monti at the European Court of Auditors: Results of the work of the High Level Group
on Own Resources (HLGOR)”; časopis Suda Journal, travanj 2017.
„European Fund for Strategic Investments (EFSI): the negotiation process”, Latvijski interesi u EU -u,
studeni 2015. (na latvijskom jeziku)
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